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Förord

Förslag till Tekniskt museum vid Hötorget i 
Stockholm 1928. Elevprojekt vid Konsthög
skolan av Hans Quiding. (Original i Arki
tekturmuseum)

Intresset för 1900-talets byggnadsbestånd växer. Europeiska 
ministerrådet har 1991 gått ut med rekommendationer till 
skärpt uppmärksamhet på detta arv; att det systematiskt bör 
inventeras och tas om hand. Det gäller inte bara de mest 
framstående exemplen utan också den anonyma arkitektu
ren; inte heller enbart byggnader i snäv mening utan bygg
nadsverk, bebyggelseområden och anläggningar i vidare 
bemärkelse. Det är inte bara de rent arkitektoniska kvaliter- 
na utan även de kulturhistoriska, sociala och ekonomiska as
pekterna som ska beaktas.

När det gäller den speciella arkitekturepok under 1900- 
talet som i Sverige kallas funktionalismen bildades 1990 en 
internationell organisation Docomomo - Documentation 
and conservation of buildings, sites and neighbourhoods of 
the modern movement. Moderorganisationen finns i Hol
land och arbetsgrupper har bildats i flertalet länder i Eu
ropa.

Det är på initiativ av den svenska Docomomo-gruppen 
tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Arkitekturmuseet, 
Stockholms stadsmuseum och Byggforskningsrådet som 
denna skrift kommit till stånd.

I Plan- och bygglagen, som reglerar den byggda miljön, 
finns i 3 kap 10§, 12§ och 13§ de krav som ställs vid om
byggnad och underhåll. Här framhålls att byggnader som är 
särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt eller ingår i helhetsmiljöer av 
denna karaktär inte får förvanskas; samt att för byggnader i 
övrigt underhåll, förändringar och tillägg ska göras varsamt 
och ta hänsyn till byggnadens särdrag och värden i vid me
ning.
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Den tidiga 
funktionalismen

Varför 1930-talet?

Den tidiga funktionalismens bebyggelse från sent 1920-tal 
och från 1930-talet är hotad. Tittar vi runt i Sverige idag är 
t o m de mest framstående exemplen från den här tiden ofta 
så pass förändrade att de inte längre går att se som original. 
Kanske håller vi på att förlora en viktig del av vårt bebyggel
searv på grund av ointresse och brist på kunskap.

Funktionalismen introducerades i Sverige under sent tju
gotal. Den andades framtidsoptimism och innehöll ett radi
kalt, socialt program. Detta speglas i en arkitektur som 
strävade efter ljus, luft och rymd, med ett friare formspråk 
som tog avstånd från den ornamenterade ytan för att i stäl
let framhäva volymerna. Man experimenterade gärna med 
smäckra konstruktioner och nya material. Effekterna är 
starka men sparsmakade och arkitekturen tål inte särskilt 
stora ingrepp utan att förlora sin särart. Även i vidare kul
turhistorisk bemärkelse är perioden viktig med engage
manget i bostadsfrågan, de kollektiva satsningarna och 
upptakten till byggandet av ett folkhem och välfärdssam
hälle.

Liksom i bebyggelse från andra tidsepoker finns här 
också tekniska brister, vilket tillsammans med dåligt under
håll och ovarsamhet bidragit till att många tidstypiska bygg
nader och miljöer håller på att gå förlorade. Men med 
kunskaper om denna arkitekturs särart, kvaliteter och svag- 

- heter kan man mycket väl behålla eller återskapa byggna
dens karaktär i stället för att vid upprustning välja 
slentrianmässiga lösningar och för byggnaden främmande 
material och metoder.

Vi har valt att framhålla den mer renodlade funktionalis
mens arkitektur, men man ska minnas att det under 1930- 
talet också finns många övergångsformer mellan en tydlig 
modernism och 1920-talets eleganta klassicism och senare
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På utställningen Fritiden i Ystad 1936pre
senterades detta fritidshus, som ingick i en 

husserie, ritad av Erik Friberger. Flera
•us i serien uppfördes på olika håll i Sverige, 

finns i iett välbevarat 
tekturmuseum)

: Båstad. (Foto från Arki-

efterkrigstidens mer robusta uttryck. Det är inte stilen i sig 
utan hur den har bidragit till god arkitektur som är viktig.

Alla arkitekturepoker har sin karaktär och sitt kultur
värde. Den här skriften vill verka för att lyfta fram och be
vara de kvalitéer som finns i den tidiga funktionalismens 
bebyggelse innan den blivit ett minne blott, i bästa fall do
kumenterad på foto.

Funktionalismen i Sverige, fram
växt, bakgrund

Stockholmsutställningen 1930 brukar räknas som funktio
nalismens genombrott i Sverige. Här presenterades den nya
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Färgerna i 1930-talets bebyggelse var ofta 
starkare än man i efterhanafbreställer sig. 
Här de kraftfullt roströda markiserna på 
Stockholmsutställningen, som också är en på
minnelse om att markiser var ett inslagsom 
underströk det lätta och luftiga i tidens arki
tektur. (Originalfoto 1930från Arkitektur
museum och Svensk Form)

Chefsarkitekten fór Stockholmsutställningen 
1930 var Gunnar Asplund. De lätta, vackra 
paviljongbyggnaderna är liksom resten av ut
ställningen borta, och idag finns bara några 
lyktstolpar och en del av en trädgård kvar på 
Djurgården som diskret påminnelse. (Foto 
från Arkitekturmuseum)

arkitekturen i lätta paviljongbyggnader, och man kunde be
söka de funktionsstuderade lägenheterna och villorna inde
lade i olika storlekar efter ”behovsgrupper”. Den renodlade, 
sparsmakade och knappa stilen stack vissa kritiker i ögonen, 
som betraktade den nya arkitekturen som ”lådor”, medan 
andra entusiastiskt tog emot budskapet om en enklare, mer 
otvungen attityd till byggnader och bruksföremål.

Redan på 191 O-talet hade signalerna till en ny arkitektur 
kommit från Europa genom arkitekter som Adolf Loos, 
Walter Gropius och Mies van der Rohe, de båda senare 
verksamma vid Bauhausskolan i Tyskland. På Parisutställ
ningen 1925 presenterade Le Corbusier de nya tankegång
arna i form av paviljong l’Esprit Nouveau. Svenska 
arkitekter tog till sig budskapet och under de sista åren på 
1920-talet uppfördes de första byggnaderna i den nya an
dan i Sverige.

Ar då funktionalismen en stil? Funktionalisterna själva 
betraktade den främst som en arbetsmetod. Men arbetsme
toden utgör grunden för stilbegreppet, där helhetsgrepp, 
ordning och logik är kärnfrågor. Arkitekturen från perioden 
har ett antal enhetliga och omisskännliga drag, som går att 
särskilja från andra perioder. I den meningen är funktiona
lismen en stil med ett eget formspråk och uttryck.

Rymd, ljus och luftighet tillhör liksom ordning, logik 
och funktionsduglighet de eviga värdena i arkitekturen, det 
är ingenting som en enskild stil har upphovsrätt till. Det in
tressanta här är att se med vilka medel, metoder och uttryck 
de har förverkligats inom funktionalismen.

Den nya arkitekturen hade en stor genomslagskraft i 
Sverige. Den starka betoningen av dagsljus i bebyggelsen 
har en självklar förankring i det nordiska klimatet, där ljus
behovet är stort. Här hittar man också knytningar bakåt, 
främst till den gustavianska epokens lätta och ljusa bygg- 
nadsideal. Luftighet och grönska var viktiga ingredienser 
som sammanfattades i begreppet ”hus i park”. Även detta 
fann gensvar i den nordiska traditionen att söka närheten 
till naturen. Också det sociala budskapet fann grogrund i 
det framväxande svenska folkhemmet och välfärdssamhäl
let. Det gällde att på ett rationellt sätt med teknikens hjälp 
utnyttja de knappa resurserna och de snäva ramarna till en 
”nyttoarkitektur” för den stora allmänheten. Det var inte 
minst denna senare sida som omvärlden tog intryck och 
imponerades av när det gällde de svenska bidragen till bygg
nadskulturen.
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Helsingborgs konserthus från 1932, en av 
den svenska funktionalismens mest betydan- 
de byggnader. Arkitekt Sven Markelius. 
(Foto från Arkitekturmuseum)

Byggnadens glas- och entrépartier har bytts ut 
på 1980-talet och fått kraftigare och klumpi
gare infiistningar vilket förtagit det smäckra 
och precisa uttrycket byggnaden hade tidiga
re. (Foto Olof Hultin)

Estetiska ideal

Funktionalisteina hade ambitionen att låta sina byggnader 
växa fram ur de inre sammanhangen och ta form av dessa. 
”Formen följer funktionen” var det motto som visserligen 
fanns formulerat långt tidigare i arkitekturhistorien men 
som funktionalisterna gjorde till sitt. Det medförde att man 
inte på samma sätt som i klassicistisk arkitektur strävade ef
ter symmetri utan snarare sökte asymmetri, dock hela tiden 
med en medveten balansering av volymerna för att uppnå en 
estetisk helhet. Byggnadens inre funktion skulle speglas i ar
kitekturen, men också dess konstruktion. Man förenklade, 
tydliggjorde och renodlade formerna för att nå ut med detta 
budskap; det är inte så att det funktionella och konstruktivt 
riktiga automatiskt blir vackert, det kräver förtydligande för 
att framträda klart.

Det finns en strävan till det abstrakta och immateriella i 
funktionalismens arkitektur; byggnadskroppen vill upphäva 
sin egen tyngd. Fasadernas släta, ljusa puts övergår i hela, 
blanka, ospröjsade fönsterytor. Fönstren bildar samman
hängande ytor och linjer i form av fönsterband eller stora
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Tekniska högskolans kårhus, uppfört 1930, har tidens karaktäristiska drag: hela volymer och slät, ljusputsad fasad, 
långa fönsterband, flackt tak utan taksprång, trapphuset markerat som en egen, utskjutande volym och den släta ski
van över entrén. Arkitekter var Sven Markelius och Uno Åhrén. (Foto från Arkitekturmuseum)

Kårhuset under uppförande. Ytterväggarna 
u fördes i putsat tegel, men strävan var att fa 
ytan så slät som om den hade varit gjuten i 
betong. (Foto från Arkitekturmuseum)

perspektivfönster utan markerade fönsteromfattningar. 
Ibland ligger fönstren i liv med fasaden för att betona den 
hela ytan, ibland är de indragna för att markera skarpt ut
skurna hål i fasaden. Fönster över hörn bidrar till att lösa 
upp byggnadens tyngd. Sockel, takfot och tak tonas ner för 
att ytterligare framhäva helheten och de geometriska voly
mernas och ytornas samspel i byggnaden. Balkonger med 
släta fronter blir tacksamma och vanliga motiv både i vo
lymkompositionen och som tillskott till bostadens kvalitet.

Det är de horisontella, liggande formerna som dominerar 
i arkitekturen. Det understryks genom fönsterband och 
långa balkonger och genom fasadernas obrutna helheter 
och medvetet begränsade variationer. Ofta får man associa
tioner till fartygsformer, och det är en estetik många arki
tekter vid den här tiden tog till sig. Men även vertikaler 
betonas, t ex i form av uppglasade trapphus och hisschakt. 
Lättheten understryks ibland av att byggnaden eller delar av 
den höjs upp på smäckra pelare.
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Flygstationens inre har samma lätta karak
tär som det yttre. Den blanka, tunna pelaren 
håller upp den tunna entresoleskivan, som är 
restaurang och utblickspunkt fór resenärerna. 
Stålrörsmöblerna kompletterar bilden. (Foto 
från Arkitekturmuseum)

Man experimenterade med olika material 
under 1930-talet; en del visade sig använd
bara, andra försvann snabbt.

Marknadens förnämsta isoleringsmatta 

av sjögräs har visat sig vara

Sj ö gräsmattan

“POLA R“
Oöverträffad i pi isbillighet.

A..B. ISOLERINGSMATER1AL
Svesvigen 34 — 36. Stockholm

Material, konstruktion, färg
LjusnesPlywood

(Kryssfanér)

Vårt lager är det största och 
mest välsorterade i Sverige.

Order kan expedieras prompt i 
varje tjocklek, format och kvalité!

Ombud i slls städer och i större pist ser.

Ljusne »Woxna Aktiebolag
LJUSN E

med ORIGINAL

GABBETONG

VARMEISOLERANDE
LJUDDÄMPANDE

EKONOMISKT

GASBETONG FABRIKEN

I form, teknik och materialval ville funktionalisterna frigöra 
sig från tidigare arkitekturepoker. Det var den egna tiden 
som skulle speglas i byggnaderna, inte en ”stilarkitektur” 
som byggde på gamla förebilder. På samma sätt som männi
skor skaffade sig enkla och bekväma kläder menade arkitek
terna att man borde åstadkomma en bekväm, enkel och 
modern arkitektur som tog vara på och utvecklade de nya 
tekniska möjligheterna. Glas, stål och betong var material 
som hade de egenskaper man sökte: stål och armerad betong 
kunde ge de smäckra pelare och de tunna, släta, skarpskurna 
eller rundade skal och former man eftersträvade. Återhåll
samheten med material var ett estetiskt ideal, men också ett 
sätt att visa vad materialen dög till, att inte använda större 
dimensioner än vad som var nödvändigt. Med glas och rost
fritt stål kunde man skapa hela, släta och blanka ytor som bi
drog till det tyngdlösa uttrycket. Men också trä användes i 
exteriörer och interiörer, vilket gav ett varmare och mjukare 
intryck än det kyliga glaset och stålet. Karosseripanelen blev 
ett populärt material i biografinteriörer och liknande, lite 
lyxbetonade, offentliga miljöer. Grundläggande var att ma
terialens egna egenskaper och karaktärer underströks. Det
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Bromma flygstation stod färdig 1936. Den 
uppglasade stationsbyggnaden med sina hori
sontella former och lätta markiser är typisk 
för sin tid. Mycket av byggnadens exteriör 
finns kvar idag. Arkitekt Paul Hedqvist. 
(Foto från Arkitekturmuseum)

Ibland segrar formen över funktionen! Telefo
nistkur i LM-Ericssons fabrik i Midsommar
kransen i Stockholm. Projekterat 1930, 
uppfört 1938. Arkitekt Ture Wennerholm. 
(Foto från Arkitekturmuseum)

skedde också en utveckling från den mer skarpskurna, strikt 
geometriska och ’’abstrakta” funktionalismen från tidigt 
1930-tal till ett mjukare formspråk med varmare färger och 
kraftfullare materialverkan under senare delen av decenniet.

Skivan passade in i tidens ideal för form och konstruk
tion, och träfiberplattor (masonite), plywood och spånski- 
vor (det sistnämnda en svensk uppfinning) blev nya 
material på marknaden. Särskilt plywooden, som kunde 
böjas och ges mjuka former, blev ett intressant material för 
inredningar, svängda väggformer, möbler mm.

Betong hade tidigare blandats direkt på byggarbetsplat
sen, men 1932 började AB Betongindustri leverera färdig- 
blandad betong. Gasbetongen (lättbetongen), som förenade 
hållfasthet med isolerande förmåga, introducerades redan 
på 1920-talet. Materialet (även det svenskt) ställde till be
kymmer i början genom att krympa, men förbättrades, och 
kom till flitig användning. Under 1930-talet var dock tegel 
fortfarande det helt dominerande byggnadsmaterialet, åt
minstone i bostadsbyggandet.

Värmeisoleringen är ett återkommande problem i bygg
nader från den här tiden. Man experimenterade med nya 
isolermaterial tillverkade av sjögräs, mossa, kork, trä- och 
glasull osv. Många visade sig vara undermåliga medan andra 
gick att utveckla. När bränslet blev dyrare under andra
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världskriget höjdes kraven på husens värmeisolering, och 
idag är det framför allt 1930-talets byggnader som har bris
ter på detta område.

Nya arbetsmetoder, sociala ambi
tioner

Konsumbutik i Borlänge uppford 1931 och 
ritad av Eric Rockström och Eskil Sundahl 
vid KF:s arkitektkontor. Den fartygsinspire- 
rade arkitekturen är här ovanligt tydlig. 
Byggnaden har blivit totalförstörd genom om
byggnad. (Foto från Arkitekturmuseum)

Det finns en strävan efter enhetlighet och upprepning i 
funktionalismens arkitektur, inte bara i den enskilda bygg
naden utan i hela bebyggelseområden. Den har sin grund i 
estetiska värderingar men också i ambitionen att förbilliga

-
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Funktionsstudier av köksuppställningar. Opraktisk respektive praktisk upp
ställning.

och förenkla produktionen på industriell väg genom ratio
nalisering, standardisering och typisering.

I funktionalismens arbetsmetod ligger att alla delar i 
byggnadskroppen behandlas likvärdigt. I arkitekturen kan 
det t ex ta sig uttryck i att byggnaden inte har en uttalad 
fram- eller baksida. På samma sätt finns en tendens att alla 
byggnadsuppgifter blir lika viktiga, från det enkla till det 
exklusiva. Det i sin tur leder till att byggnaderna sinsemel
lan tenderar att bli lika, ett fenomen som riktningens kriti
ker ansåg som en svaghet.

Bostadsplanerna funktions- och måttstuderades mer sys
tematiskt än tidigare. Det gällde framför allt den lilla bosta
den för att dess yta skulle bli maximalt användbar. Särskilt 
noga studerades kökens funktionssamband. Den lilla arbe
tarbostaden och den större, borgerliga bostadens planlös
ningar kom allt mer att likna varandra.

Den tekniska utvecklingen bidrog till friare planlös
ningar under mellankrigstiden, inte minst i bostäderna. 
När centralvarmen infördes mer allmänt var man inte 
längre bunden till kakelugnars och andra värmekällors pla
cering i bostaden. Radiatorerna sattes under fönstren och 
planeringen av bostadsytan blev friare. Bland annat genom 
HSB:s insatser utvecklades standarden i bostadshusen.

Exempel på moderniteter i bostaden, kollage från 1930-talet.
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I kollektivhuset för mindre bemedlade, för
värvsarbetande ensamstående damer på 
Kungsklippan i Stockholm har arkitekterna 
Backström och Reinius 1938 skapat ett vack
ert trapphus fór att "damerna skola fa ett luf
tigt och glatt intryck när de på morgonen 
skynda till arbetet". Karaktäristiska fór tiden 
är de stora glaspartierna och det uppglasade 
hisschaktet i fasad. Byggnaden är idag i slitet 
men i övrigt oförändrat skick. (Foto i Arki
tekturmuseum)

Även KF:s arkitektkontor, som hade en bred verksamhet i 
projektering av industrier och butiker, bidrog till att ut
veckla bostadsbyggandet.

De släta och blanka materialen och snickerierna i inred
ningarna motiverades inte bara av estetiska skäl utan också 
av hygieniska: de var lätta att hålla rena.

Det fanns ett socialt program i funktionalismen som 
innebar att teknik och ekonomi skulle styras så att de höjde 
kvaliteten i byggande och miljö för den stora allmänheten. 
Kollektiva anordningar framhölls. Man ville ge gestalt åt 
det gemensamma.
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Hygien och sundhet var drivande faktorer i 
den nya arkitekturen som protest mot den då
liga bostadsstandarden. Många badhus upp
fördes, bland annat detta i Eskibtuna, ritat 
av Paul Hedqvistpå 1930-talet. (Foto Arki
tekturmuseum)

Kooperativa förbundets (KF:s) arkitektkontor hade en bred verksamhet som 
också innefattade många folkets hus-byggnader. Här Wikmanshyttans fol
kets hus från 1938. Byggnaden står kvar men är tillbyggd och förändrad. 
(Äldre foto KF:s arkiv)
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Bredd i arkitekturuppgifterna

Spännvidden i arkitekturuppgifterna var stor. I fabriker, 
kraftverk och liknande byggnader hade riktningens arbets
metoder en fast förankring. Men även i offentliga byggna
der, skolor, museer, folkets hus, biografer, butiker och 
kontorshus slog den nya stilen igenom, och på flerfamiljs
husbyggandet satte den i hög grad sin prägel. För vissa kate
gorier sammanföll funktionalismens genombrott i tiden 
med det egna uppsvinget och expansionen. Så var det t ex för 
pingstkyrkan, vilket gjorde det naturligt för den att i sin 
egen frigörelse och strävan efter enkelhet och värden utanför 
det materiella anknyta till den nya riktningens radikala arki
tektur. De mest utstuderade exemplen från tiden är dock de 
mer påkostade villorna. Här kunde arkitekten i samförstånd

Sveaplans flickläroverk från 1936, en av den med en engagerad och generös beställare fa utrymme att för- 
svenska mnktionalismens huvudbyggnader, ° -i-ji
ritad av Abrbom och Zimdal. Idag (1992) verkliga sina estetiska ideal.
står byggnaden tom, i slitet men i övrigt i re
lativt oförändrat skick, hotad av ombygg- 
nadsplaner. (Foto från Arkitekturmuseum)
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Den uppglasade, fristående trappan är ett 
motiv som återfinns i 1930-talets arkitektur. 
Här i Stockholms yrkesskola från 1937, ri
tad av Paul Hedqvist. Idag sorgligt föränd
rad. (Foto från Arkitekturmuseum)

Sannaskolan, Göteborg, 1941, arkitekt Åke Wahlberg. Förfarande under 
1940-talet finns byggnader med de mer renodlade, funktionalistiska uttryck
en. Byggnaden har idag kvar sin karaktär. (Foto Jaan Tomasson)

Södermalmsskolan i Stockholm, 1936. Arkitekt David Dahl. (Foto i Arkitek
turmuseum)
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Vattenverket på Lovön, projekterat 1929, 
färdigt 1933. Liggande och stående volymer 
balanserar tillsammans medfänstervariatio- 
ner till en helhet. Arkitekt Paul Hedqvist. 
(Foto från Arkitekturmuseum)

Ställverks byggnad i Norrköping, projekterad 
1939, färdigbyggd 1941. Betongbyggnad. 
Arkitekt Yngve Ahlbom. (Foto ur Trettiota
lets byggnadskonst i Sverige)
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Biografen Flamman, Göteborg, 1937. Arki
tekt Sten Branzell. Ett av de många exemplen 
på biografbyggande från decenniet då det 
också fanns utrymme fór formexperiment. 
Idag har byggnaden tagits över av en frireligi
ös organisation, men exteriört har den kvar 
sin karaktär. (Foto Jaan Tomasson)

Falköpings järnvägsstation, färdig 1933. Ar
kitekt Birger Jonsson. Idag förtjänstfullt upp
rustad. (Foto Thomas Carlquist)
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Det luftiga, entresolerade samlingsrummet 
med välvt tak i Byggnadsföreningens hus i 
Stockholm. Byggt 1937, arkitekt Sven Mar- 
kelius. (Foto från Arkitekturmuseum)

Samma rum återställt efter ett bombattentat som totalförstört det. Vissa 
mindre förändringar kan konstateras, men som helhet har interiören åter
ställts på ett känsligt sätt. Arkitekter FFNS. (Foto Christer Sandqvist, Arki
tekturmuseum)

Radhus Ålstensgatan, Stockholm, 1932. Arkitekt Paul Fledqvist, byggmästa
re Olle Engkvist. Dessa radhus fick stor uppmärksamhet när Per Albin 
Hansson, dåvarande statsminister, flyttade in i ett av dem.
Området har rustats upp och fått tillbaka sin enhetliga karaktär.
(Foto Bo Riddarström)
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Kvardröjande drag av klassicism finns i den
na funktionalistiska, välbevarade villa från 
1930 i Djursholm, Stockholm. Arkitekt Carl 
Bergsten. (Foto Bo Riddarström)

Radhus, Brödragatan, Göteborg, 1935, arki
tekt Ingrid Wallberg. Den ljusa släta fasaden 
har fönsterkarmar i avvikande färg och de 
böjda järnräckena som karaktäristiska detal

jer. (Foto Hans Nelsäter)

Villa i Djursholm, Stockholm, 1935. Arkitekt Erik Wåhlin. Välbevarad vil
la i uttrycksfullfunktionalem. (Foto Bo Riddarström)

Nya stadsplaneideal

Grönska och luftighet blev idealen i planeringen. Man strä
vade efter grönytor och lekplatser. Lägenheterna skulle ges 
maximalt med dagsljus och huskropparna orienterades där
för efter bästa solljusinfall. Tjockare bostadshus med enkel- 
sidiga lägenheter fick dagsljus från öster eller väster, medan 
smalhusen, där lägenheterna hade dagsljus från två väder
streck, kunde placeras friare i terrängen. Flerfamiljshus i
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De parallellagda lamellhusen orienterade ef
ter bästa solljusinfall blev karaktäristiska fór 
1930-talets bostadsområden.

Södra Ängbys villaområde i Stockholm, utbyggt under 1930-talet, består av 
ca femhundra villor, sinsemellan olika men med en sammanhållen, enhetlig 
karaktär. Det är det största, sammanhängande området med villabebyggelse 
i funktionalistisk anda i Sverige - kanske i Europa. Arkitekt fór merparten 
av villorna var Edvin Engström. (Foto från Stockholms stadsmuseum)

form av fristående, parallellt lagda lamellhus i tre eller fyra 
våningar, utan hiss, blev den vanligaste lösningen i ambitio
nen att skapa grönytor, lekplatser och ljusa lägenheter till 
rimliga kostnader. Även små punkthus byggdes. Genom 
hantverksmässiga byggmetoder placerades bebyggelsen 
känsligt in i terrängen; bergknallar och växtlighet kunde ofta 
sparas. Det är kvaliteter som hotas när områdena förtätas ge
nom att fler hus läggs in i stadsplanen, eller när huskroppar
na förses med tillbyggnader.

Friliggande småhus och radhus liksom mer exklusiva vil
laområden uppfördes också, i vissa fall som stora samman
hängande områden med enhetlig bebyggelse. Inte minst i 
sådana trädgårdsstäder eller egnahemsområden är det vik
tigt att värna om byggnadens särart vid upprustning och 
om- och tillbyggnad för att behålla områdets helhetskarak
tär. I många kommuner finns skrifter med råd och anvis
ningar om hur man tar hand om sådan bebyggelse för att 
bevara de karaktäristiska dragen.
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Det gröna uterummet med enkel markbehandling och mjuka övergångar mellan gräs, klippor och grus är kvaliteter i 
1930-talsbebyggelsen som ofta överlevt. Askrikegatan, Stockholm. (Foto Nino Monastra)
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Flerfamiljshusets exteriör
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Fasadmaterial

Ljusputsade murytor förknippar vi med funktionalismens 
arkitektur. Men även oputsade tegelfasader förekommer och 
det mindre huset kunde kläs i ljusmålad träpanel om det inte 
reveterades (putsades).
På 1930-talet murades husen fortfarande med kalkbruk och 
putsades med samma material. De målades därefter också 
med kalkfärg. Omålade, genomfärgade kalkcementputser 
förekommer också och ger i allmänhet ett hårdare och stum
mare intryck än den målade kalkputsen

Träfasader, fönster och smide målades med linoljefärg. 
Husen uppfördes i huvudsak med traditionella material, det 
är husens arkitektoniska utformning som är det nya.

Nu är de flesta av våra 1930-talshus reparerade och om- 
putsade med cementstarkt bruk och ommålade med senare 
tiders färgmaterial. Det ger både estetiska och tekniska pro
blem vid dagens underhåll. Vår tids material åldras sällan 
vackert. Plastfärgen smutsas lätt, flagnar och skadar under
liggande puts. Latex- och alkydfärger ger inte samma skydd 
åt trä och stål som linoljefärg.

Vill vi bevara dessa hus måste de äldre materialen få sin 
renässans: kalkputs, kalkfärg och linoljefärg.

Utvändig tilläggsisolering har varit ett gissel som drabbat 
många av tidens byggnader. Estetiskt har det ofta varit förö
dande, och även de ekonomiska vinsterna har många 
gånger varit tvivelaktiga. Om sådana ingrepp måste göras 
bör typen av fasadmaterial och fönstrens placering i förhål
lande till fasadliv behållas.

Mer sällan hittar vi 1930-talets fasader i ori
ginalskick. Den vildvinsbevuxna fasaden till 
vänster på bilden har kvar sin puts, färg och 
sina fönster om än i åldrat skick. Askrikega- 
tan, Stockholm. Även den gamla balkong
fronten, som på karaktäristiskt 30-talsmanér 
slutar strax ovanför balkongplattan, finns 
kvar. Jämför med de utbytta balkongpartier
na i förgrunden. (Foto Nino Monastra, tv)

Släta putsytor, fönster i fasadliv, vädringsbal- 
kongen som entrétak. Estetisk, funktionell 
upprepning. Hjorthagen, Stockholm. (Foto 
Bo Riddarström)
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Ljusa volymer burna av smäckra pelare och 
med flackt tak. Terrasser, balkonger och föns
ter över hörn. Huset har idag en ljusare puts 
än den det ursprungligen hade, och markisens 
randning är inte tidstypisk. Askrikegatan, 
Stockholm. (Foto Nino Monastra, tv)

Färgsättning

Funktionalismens hus var inte alltid så bleka som vi idag fö
reställer oss. Varma, ljusa toner men också mättade ockragu
la toner eller kyligare nyanser i grått och grönt är vanliga. 
Det är oftast möjligt att skrapa fram prover på den urprung- 
liga färgsättningen under senare färglager. Gamla fotografier 
kan ge en bild av helhetsintrycket.

Balkonger, taksprång och fönster har ofta en färgton som 
ligger nära fasadens. Fönsterkarmarna kan vara målade i en 
avvikande färg, mörka eller nästan vita. Vid ommålning är 
det nästan alltid mest lyckat att nära ansluta till den ur
sprungliga färgsättningen, varken för ljus eller för kulör- 
stark.

Även takmaterial, stuprör och markiser är viktiga när det 
gäller färgsättningen. Funktionalismens flacka tak var inte 
avsedda att dominera och var oftast täckta med papp eller 
plåt. Men i Sverige är även de röda tegeltaken vanliga. Rän
nor och stuprör målades oftast i fasadens färg medan marki
ser i starka kulörer utgjorde ett viktigt element i fasadens 
färgsättning under sommarhalvåret.

Inåtgående, glasade fönsterdörrar och ett tids
typiskt räcke. Tessinparken, Stockholm. (Foto 
Nino Monastra)

Fönster över hörn — här som burspråk — ger 
utvändig karaktär och invändig kvalitet. 
(Foto Nino Monastra)

Fönster

Funktionalismens fönstersättning avspeglar tydligt husets 
planlösning.

Fönstren utgör en del av fasadens yta utan markerade 
omfattningar och med glaset nära fasadens liv. Burspråks- 
liknande fönster, fönsterdörrar, uppglasade balkongdörrar 
med snickerier av hög kvalitet, tillverkade av utvalt virke 
och målade med oljefärg är karaktäristiskt.

Det är först med dagens fönsterbyten och plåtinklädna- 
der som dessa snickerier hotas. Men fönstren är så gott som 
undantagslöst värda att bevara, underhålla och reparera. 
Det finns ingen anledning att byta fönster för att spara en
ergi. De kan alltid tätas och beslagen justeras och man kan 
möjligen komplettera bågarna med ett tredje glas på fönst
rens insida förutsatt att det görs på ett anpassat sätt. Plåtin- 
klädnad av karm och båge ger sällan estetiskt lyckat resultat 
och den besparing i framtida underhåll detta ger är mycket 
tvivelaktig.
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Balkongernas arkitektur. Likt Aaltos sanato
rium har balkongerna fatt uttrycka arkitek
turens strävan efter sol, ljus och hälsa. 
Tessinparken, Stockholm. (Foto Nino Mo- 
nastra)

Balkonger

Balkonger över hörn bildar skarpskurna voly
mer. (Foto Nino Monastra)

Balkongen är kanske 1930-talets mest karaktäristiska till
skott både funktionellt och som formskapande element.

Balkongen gav utblick och utomhusyta. Tron på den 
friska luften och solens välgörande verkan var stor vid 
denna tid då tuberkulosen ännu var en hotande folksjuk
dom. Balkongen användes flitigt för att vädra mattor, filtar, 
kläder. För torkning av tvätt och piskning av mattor fanns 
ofta gemensamma tork- och piskaltaner eller andra arrange
mang. Hygien, hälsa, renhet stod i förgrunden.

Balkongens konstruktion var enkel med smäckert smide 
och släta fronter för att ge ett intryck av lätthet. Många bal
konger har i samband med renoveringar fått klumpiga 
räcken och fronter av samma typ som används i nyproduk
tionen.

De smäckra konstruktionerna förvandlas till otympliga 
betong- och plåtlådor. Det är detaljerna som gör helheten 
och för en lyckad renovering bör man därför utgå från ori
ginalutförandet.
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Det mer påkostade 1930-talshusets port. Ge
nomtänkt och omöjlig att ersätta, här väl 
omhändertagen. Gillögagatan, Stockholm. 
(Foto Nino Monastra)

Enkelhetens seger. Piskbalkongen som entré
tak och till höger soprumsluckan. Hjortha
gen, Stockholm. (Foto Bo Riddarström)

Entréer

Porren, husets entré i trettiotalstappning. I det enklare fler- 
bostadshuset är entréfunktionen rationell. Jämsides med 
portens glasade ekdörr placerades sopnedkastets ståldörr. 
Entrédörren är fortfarande inbjudande, porthan taget grepp- 
vänligt, snickerierna gedigna. Helheten är välstuderad men 
sårbar. Idag är kodlåsens tid, då portarna blivit ett svårforce
rat hinder som reducerat dessa entréer till något nästan avvi
sande. Den enkla, smakfulla originalporten ersatt av ett 
standardiserat aluminiumparti för ner entréfunktionen till 
soprumsnivå.
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Flerfamiljshusets interiör

En mer exklusiv entré med väggar klädda i 
karosseripanel, lägenhetsdörrar med hårdare 
trä kring handtaget för slitagets skull, blank- 
målad, slank pelare och eleganta trappräcken 
i stål. Gärdet, Stockholm, sent 1930-tal. Ar
kitekt Sture Frölén. (Foto Nino Monastra)

Ambitionerna att förbättra bostadsstandarden präglar 1930- 
talets debatt. Framför allt var trångboddheten ett problem 
och större här än på de flesta håll i Europa. Det skulle ta tid 
att ändra detta förhållande, men under 1930-talet togs vik
tiga steg till att höja den hygieniska och tekniska standarden 
i den ”vanliga” bostaden och till att utforma effektiva och 
användbara bostäder utifrån snäva resurser. Det friliggande 
lamellhuset i smalare eller tjockare utförande blev en vanlig 
lösning.
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Entréer, trapphus

Entréerna utformades medvetet och omsorgsfullt. Tidens 
krav på att trapphusen skulle vara dagsljusbelysta tillgodo
sågs ofta på ett arkitektoniskt berikande sätt. Ljuset fördes in 
genom fönster eller ljusschakt. Trappstegen består ofta av 
natursten som marmor eller kalksten, som har visat sig stå 
väl mot slitage. Handledare utfördes i trä eller stål.

Trapphus från 1930-talet med marmor i golv 
och trappor och smäckra, böjda räcken i stål 
med mjukt formade handledare i trä har 
stått emot många års slitage. Abrahamsberg, 
Stockholm. Arkitekt Edvin Engström. (Foto 
Björn ELinder)

Lägenheter

Bostäderna är genomgående ljusa och luftiga, med välplane- 
rade och lättmöblerade rum. De innehåller väl differentiera
de utrymmen för olika bostadsfunktioner. Rummen ligger i 
nära samband med tamburen och med varandra. Matrum
men har nästan alltid förbindelse med både kök och vardags
rum. I större lägenheter är ofta vardagsrummet genom- 
gångsrum till ett eller flera sovrum, vilket ger utblickar och 
kontakter både inom lägenheten och mot omgivningen. Ge
nomblickar från rum till rum och tvärs genom huset betyder 
mycket för känslan av rymd och luftighet trots de ibland 
knappa ytmåtten. Till intrycket av rymlighet bidrar också 
takhöjden, där 270 cm är inte ovanligt.

I smalhusen (högst 10-11 meter djupa) har 
de vanligaste lägenhetstyperna fönster åt 
minst två håll, ljusa badrum, kök som är 
uppdelade i en arbetsdel och en matrumsdel, 
som båda har fönster, och små men välge- 
nomtänkta och lättmöblerade rum.
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I djupare hus, s k tjockhus, blir lägenheterna 
enkelsidiga och fiir därmed dagsljus endast 
från ett håll (utom på gavlarna). Rummen 
har goda proportioner och fönster och dörrar 
är placerade så att rummen blir väl belysta 
och mångsidigt användbara.

Ipunkthuset har lägenheterna hög kvalitet 
genom att de far dagsljus från två håll, samti
digt som lösningen kan bli ekonomisk genom 
att fyra lägenheter kan samlas kring ett trapp
hus.
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Genom entresolering kunde man skapa rymd och ljus i lägenheten. Idén 
tillämpades även i mindre lägenheter men framför allt i större, som här 
i Ribershus i Malmö från 1938, arkitekt David Helidén, byggmästare 
E S Persson. Lägenheten i välbevarat skick med nya möbler. (Foto Max 
Plunger, i Arkitekturmuseum)
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Spegeldörrar är fortfarande vanliga under 
1930-talet. Karmar, kapphyllor mm är av 
gediget trä och i gott utförande. (Foto Eva 
Eisenhauer)

Hallar, förvaring

Från den ofta komprimerade hallen med kapphylla och för
varingsskåp når man förutom kök och badrum även bo
stadsrummen. Ofta finns garderoberna i en kort gång mot 
badrummet. Ibland släpps dagsljus till kapprummet in ge
nom ett mattglasat fönster i badrumsdörren. Garderober 
med överskåp utnyttjar den höga takhöjden. Stabila kon
struktioner och rejäla material karaktäriserar lägenheternas 
inredning.

Kök

För att utnyttja lägenhetsytan effektivt strävade man efter att 
dela upp köksfunktionerna i ett arbetskök och ett separat 
matrum som också kunde rymma en sovplats. I smalare hus 
ligger köksdelen och matrummet bredvid varandra invid fa
saden och båda kunde förses med fönster. Köket i djupare 
hus utformades med matplats framme vid fönstret och pa
rallellt uppställd köksutrustning därinnanför. Ofta fanns en 
glasad avskärmning så att matos kunde hållas inom den ven-

Med masonitens hjälp började under 1930- 
talet spegeldörrar ersättas av hela, släta dörr
blad, som ansågs lättare att hålla rena.
Äldre tiders skänkskåp har här fatt sin mo
derna variant med indraget överskåp så att 
bänkskivan under var tillgänglig som arbets
bänk. Den är av marmor och kan dras ut 
som arbetsskiva.
Det separata matrummet betyder mycket fór 
lägenhetens användbarhet och bostadsvärde. 
T o m i en enrummare kan man fa en av
skild sovplats. Men matplatsen kan också 
vara en central plats fór måltider och samva
ro. Barnrikehus från 1937, Stickelbärsvägen 
Stockholm. Arkitekt Karl Molin. (Foto: Antik 
& Auktion, Wiveca Siterius)
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Lägenheten i barnrikehusetpå Stickelbärsvä- 
gen har bevarats i sitt ursprungliga skick och 
är tillgänglig fór besökare. Kökets arbetsdel är 
dagsljusbelyst tack vare den smala huskrop
pen. (Foto Stockholms stadmuseum)

Kök med glasvägg mellan arbetsdelen och 
matplats framme vidfönstret; vanlig lösning i 
hus med större husdjup. Köksutrustningen 
delvis ny. (Foto Ingela Blomberg, ovan th)

I den lilla, valiosta lägenheten har kök, var
dagsrum, sovrum och badrum direktkontakt 
med hallen. Man slipper genomgångsrum, 
far god överblick och effektiv kommunika- 
tionsyta. (Foto Stockholms stadsmuseum, 
nedan th)

tilerade köksarbetsdelen samtidigt som dagsljuset nådde in 
dit.

Köken försågs med för tiden avancerad utrustning. De 
fick i de flesta fall gasspis, diskbänk med två hoar i marmor 
eller rostfritt, ventilerat skafferi och speceriskåp. Ibland fick 
de också ett litet kylskåp, inbyggt i en vanlig skåpsenhet och 
ofta på en lätt åtkomlig höjd. Även värmeskåp kunde ingå i 
utrustningen. Skåpsinredningen har genomtänkta mått och 
material och genomförandet är gediget. Det tillgängliga ut
rymmet utnyttjades maximalt genom att skåpen byggdes 
efter en varierad måttstandard och upp till tak. I de övre 
skåpsraderna finns gott om plats för saker som man använ
der mer sällan. Bakbord och utdragsskivor är praktiska de
taljer. Köksinredningens omfång är i stort sett oberoende av 
bostädernas storlek.

De flesta kök från 1930-talet rymmer också den köksut
rustning som krävs idag. Nya diskbänkar med tillräcklig ar- 
betsyta mellan hoar och spis och med bekväm arbetshöjd 
kan installeras på befintliga utrymmen utan att väggar be-

32



höver flyttas. Spis och kylförvaring behöver ofta bytas ut 
men i övrigt bör man vara försiktig med att döma ut den 
befintliga inredningen. Den ursprungliga skåpsinredningen 
som till fullo utnyttjade den höga takhöjden fungerar i all
mänhet utmärkt. Skåpen har ofta mindre djup än dagens 
standardproduktion, 45-50 cm i stället för 60 cm, vilket ger 
vissa begränsningar men som samtidigt gör dem lätta att 
överblicka och nå in i.

Rum och detaljer

En ambition var att åstadkomma en så användbar och fung
erande bostad som möjligt inom de tillgängliga ytorna. Bo
stadsrummen är väl genomtänkta och lätta att möblera trots 
de emellanåt små måtten. Proportioner är behagliga, och 
tillsammans med den högre takhöjden ger de harmoniska 
rum.
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Ibland fick bostaden en extra kvalité genom 
att vardagsrummet försågs med öppen spis. 
Det förekommer t o m i tvårummare. (Foto 
Nino Monastra)

Balkonger eller s k franska fönster som för
stärker den nära kontakten med marken och 
med naturen kring huset är mycket vanliga. 
(Foto Eva Eisenhauer)

Fönster över hörn med en bärande mittpela
re ger många av 1930-talets bostäder dess 
lätta och ljusa karaktär. Den låga fönster- 
bröstningen tillhör också kvaliteterna. 
Massiva parkettgolv i traditionella mönster 
är vanliga i de större lägenheterna, i smålä
genheterna tas samma mönster upp i linole
um. Lister och snickerier har överlag rejäla 
dimensioner. (Foto Nino Monastra)
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Dagsljus i badrum tillhör smalhusens kvalite
ter. Badkaret står vanligen under fönstret. 
Barnrikehus från 1937, Stickelbärsvägen, 
Stockholm. (Foto Stockholms stadsmuseum)

Badrum

Badrummet var inte en självklarhet i enklare bostäder. Un
der 1930-talet slog de dock igenom även i denna bebyggelse 
och utgjorde en högt skattad standardhöjning. Badrummen 
förlädes oftast mot fasaden och fick fönster som ger kvalitéer 
i form av dagsljus och vädringsmöjligheter.

Badrummen försågs med både tvättställ, WC och bad
kar, och uppställningen är mycket utrymmessnål. Badrum
men är ofta kakelklädda och badkaren är ibland inbyggda 
med en front av kakelplattor. Lika ofta förekommer fristå
ende badkar som är lättare att byta ut. Om badrummet idag 
upplevs som trångt kan badkaret ersättas med dusch.
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En fallstudie av 
upprustning

Markelius kollektivhus

Det funktionalistiska arvet ligger fortfarande så nära vår 
egen tid att det ännu inte hunnit rota sig i den allmänna his
torieuppfattningen. Att tillämpa kulturhistoriska värdering
ar på så moderna hus är därför inte alls självklart.

Upprustningen av Sven Markelius berömda kollektivhus 
från 1935 på John Ericssonsgatan 6 i Stockholm är ett bra 
exempel på ovanstående. När byggnaden idag står nyreno
verad ser allting så självklart och enkelt ut. Ändå gick det 
vid kollektivhusets restaurering åt mycket tid till att argu
mentera för att trettiotalets byggteknik, material och utfö
rande hela tiden skulle vara utgångspunkten vid val av 
åtgärder. Trettiotalsarkitekturen är sparsmakad och därför 
också extra sårbar. Ett bra resultat kräver stor varsamhet.

Beställarens attityd avgörande

Byggnaden är ett vackert och genomarbetat 
exempel på funktionalistisk arkitektur. Med 
sina släta och rena fasader med fa och spar- 
smakade detaljer visar den på det funktiona
listiska trettiotalets omsorg och ambition. 
Balkongernas placering och utformning har 
tagit tillvara utsikten mot mälarstranden 
samtidigt som de ger gatufasaden karaktär 
och gestalt. (Foto Ingrid Wilken)

En medveten beställare är en viktig förutsättning för ett bra 
resultat. I Markelius kollektivhus finns en bostadsrättsföre
ning som förstått att sätta värde på det banbrytande bostads- 
sociala budskap som deras hus representerar. Det var ett av 
de tidigaste kollektivhusen i modern mening i Europa. Här 
fanns barnstuga och en gemensam restaurang som komplet
terades med små, privata kokvrår, dit den färdiglagade ma
ten kunde skickas upp via särskilda mathissar.

Genom åren har mycket förändrats. Huset var slitet, det 
hade fått andra ytskikt och kulörer, daghemmet var nedlagt, 
restaurangen hade drivit sin verksamhet hela tiden men 
mathissarna fungerade bristfälligt. Nya normer för sop
hämtning innebar att den vackra entrén riskerade att byggas 
sönder.
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Det sistnämnda accepterade inte bostadsrättsföreningen 
och en arkitektfirma med breda ombyggnadserfarenheter 
kopplades in. 1988 påbörjades projekteringen och vid års
skiftet 1991/92 hade fasader, balkonger, badrum och entré 
renoverats, restaurangventilationen rustats upp, mathis
sarna satts i funktion och ett barndaghem återuppstått i de 
ursprungliga lokalerna.

Vad gäller byggnadens yttre har strävan varit att använda 
ursprungliga material och att återställa såväl ytstruktur som 
kulörer. I detta ryms en respekt för hantverket, men tradi
tionell teknik och traditionella material representerar också 
beprövat utförande och ett känt åldrande.

Förbättrad sophantering var utgångspunkten 
fór upprustningen av byggnaden. Här höll 
den på att innebära total ombyggnad av en
trén och delar av gatufasaden, men genom 
en envis bostadsrättsförening och erfaren arki
tektfirma kunde en bättre lösning genomför
as. Här syns sopdörren diskret placerad vid 
sidan av entrén, av brandskyadsskäl utförd i 
stål, men anpassad till de befintliga dörrarnas 
utformning bl a genom att stålkarmen måla
des så att den såg ut som trä.
(Foto Jan Lisinski)

Tidigare ingrepp
Men det motsatta förhållningssättet har ofta varit det vanli
ga. Ett konkret exempel på detta är den kalkcementputs som 
på 1960-talet sprutades ovanpå den ursprungliga kalkputsen 
på kollektivhuset. Resultatet blev inte bara att man ersatte en 
slät putsyta med en vass och småknottrig som lätt samlade 
smuts; putsytan blev också för tät och kunde inte andas.
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Idag har byggnaden återfått en slät kalkputs. 
Den ursprungliga färgsättningen har tagits 
fram på såväl puts som på snickerier och bal
kongfronter. Markelius färgsättning från mit
ten av 1930-talet visade sig vara medveten 
och kulörstark. En mustig, nästan gulröd 
kalkavfdrgning står vackert mot de linolje- 
färgsmålade, ockragula snickerierna och bal- 
kongfronterna. (Foto Ingrid Wilken, 
nedan tv)

Fukt samlades bakom ytputsen utan att kunna ta sig ut. Ef
terhand började den spricka, men dessförinnan hade även 
den underliggande putsen hunnit ta skada. Inte förbättrades 
situationen av att avvattningen av takterrasserna förändrats. 
Ursprungligen togs vatten från dessa ner via invändiga stup
rör. Vid den tidigare upprustningen hade altanerna gjutits 
över med ett betonglager vilket innebar att regnvattnet led
des ut över kanten och rann ner utmed fasaderna. Fuktbe
lastningen på fasadputsen ökades därmed ytterligare.

När kollektivhuset uppfördes vid 1930-talets 
mitt var betongtekniken i husbyggnadssam- 
manhang ännu förhållandevis ung. Alla lös
ningar var därmed inte så tekniskt 
genomtänkta, vilket visade sig på gårdssidans 
balkonger.
Samtliga betongplattor mot gårdssidan fick 
pga brister i den ursprungliga konstruktio
nen rivas och gjutas om. I samband med det
ta fanns flera förslag på lösningar, men 
respekten fór byggnadens arkitektur fällde ut
slaget. Balkongfronterna och även de karak
täristiska 'droppnäsorna' runt 
räckesstolparnas infästning i betongplattan 
togs tillvara och återanvändes. Nya balkong- 
plattor med den fór byggnaden karaktäristi
ska, släta undersidan göts kring de befintliga 
I-balkarna. (Foto Ingrid Wilken, nedan)

Beprövade metoder

Idag är avvattningen omhändertagen och hela byggnaden 
åter kalkputsad. Efter att provytor utförts, varvid såväl frå
gan om ursprunglig kulör som ytputsens struktur och av- 
färgningens karaktär studerats, kunde lämpligt utförande 
godkännas. Fasaden kalkputsades och målades (inte spruta
des) med tre lager fabriksblandad, mustigt ockrafärgad kalk
färg för att fa fram en levande yta. En mer avancerad metod 
med tunnare, platsblandad kalkfärg i sju lager blev för dyr
bar för beställaren.
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Genom åren hade väggarna i kollektivhusets 
entré försetts med en grov väv, målad i ljus
grönt. Takbelysningen hade bytts ut och nya, 
lite fór höga radiatorer placerats under fönst
ren. Tillsynes små förändringar medförde att 
entrén hade blivit ful och tråkig. Men skra
pade man på senare års tillägg dök Markelius 
ursprungliga färgsättning fram: en blank ol- 
jelack i ljusockra kulör, som stod vackert mot 
golvets och trappans grågröna kalksten. I 
återställt skick välkomnar nu entrén husets 
besökare på det sparsmakade och medvetna 
sätt som givit hela byggnaden dess karaktär. 
(Foto Ingrid Wilken)

Samma typ av diskussioner fördes för fönstersnickerier 
och balkongfronter. Det gällde att respektera dessa bygg
nadsdelars kvalité och ålder. I och med att de fortfarande 
huvudsakligen var i god kondition hade de själva bevisat sin 
hållbarhet. Därmed fanns inget skäl att byta ut dem utan i 
stället underhålla dem. Ursprungligen var såväl fönster som 
balkongfronter målade med äkta linoljefärg. Den är små- 
molekylär och får därmed god inträngning och vidhäftning 
vid underlaget. Och den går bra att underhålla genom att 
den är lätt att bättra på vid behov. Efter några årtionden av 
problem med moderna färgmaterial börjar man nu i allt 
större utsträckning återvända till linoljefärg vad gäller ut
vändigt måleri. Ändå krävdes i detta fall att arkitekten fick 
argumentera kraftfullt för den beprövade tekniken.

I stort sett har inga frågor lämnats åt slumpen under 
byggskedet. Förutom den traditionella byggledningen har 
beställare och arkitekt varit på plats och hela tiden aktivt 
deltagit i alla ställningstaganden. Ett starkt stöd för den 
omsorgsfulla upprustningen gavs av de antikvariska myn
digheterna: Stockholms stadsmuseum och Riksantikvarie
ämbetet.

Bostadsrättsföreningen och arkitekten belönades 1991 av 
Stockholms hembygdsförbund med diplom för bästa om
byggnad. Diskussioner pågår om byggnadsminnesförkla- 
ring. Detta innebär att Markelius kollektivhus blir ett av de 
allra första byggnadsminnen i renodlat funktionalistisk 
anda. Funktionalismens arkitektur har därmed hävdat sin 
historiska roll och förklarats skyddsvärd.

Mathissen i kollektivhuset fitngerar i dag på 
samma sätt som på 1930-talet! (Foto i Arki
tekturmuseum)
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